Resposta ao Questionamento Nº SEI
0052269/2018

Em 08/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
PROCESSO SEI : CIJ.00225/2018
Nos termos do item 2.1 do Edital os esclarecimentos deveriam ter sido realizados até 3º dia útil anterior à
data fixada para recebimento das propostas, estando, portanto, intempestivo.
Entretanto, buscando a CIJUN maior transparência e segurança jurídica na condução do certame e
analisando o interesse público da contratação, por mera liberalidade, tendo submetida a questão à
consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª Pergunta: O item 7.3.7 Descritivo Técnico é dividido é 4 (quatro) subitens (a, b, c, d) e contém as
especificações mínimas para os cabos de fibra óptica a serem fornecidos no Projeto de Infovia GPON da
CIJUN. Conforme a planilha estimativa de materiais, temos 6 (seis) tipos de cabos ópticos a serem
orçados e especificados, itens de 17 a 22 do Grupo 3, no nosso entendimento a especificação do cabo
óptico do item 7.3.7 a) é referente ao cabo óptico de 48 FO item 20, a especificação do item 7.3.7 b) é
referente ao cabo óptico de 24 FO item 19, a especificação do item 7.3.7 c) é referente aos cabos ópticos
tipo Drop itens 21 e 22 e a especificação do item 7.3.7 d) é referente aos cabos ópticos de 06 FO e 12 FO
itens 17 e 18. Está correto o nosso entendimento??

Resposta à 1ª pergunta: O entendimento está correto.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
08/08/2018, às 12:01, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I
do Decreto Municipal 26.136/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0052269 e o código
CRC 1293B7F1.
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